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Velký úspěch v Lipsku

S novoročním přetočením kalendáře se vždy
začíná přibližovat pravidelná březnová mezinárodní těsnopisná soutěž v Lipsku. Říká se jí sice
jarní, ale letos s jarem neměla bohužel vůbec nic
společného. Proto především dobrá a přátelská
nálada mezi 37 soutěžícími přispěla k výborným
výkonům řady z nich.
Už podruhé „na této půdě“ zvítězila Ing. Helena Bendová, vyučující na OA Praha 1, Dušní 7,
tentokrát maximálním výkonem 5 minut diktátu
kategorie A. Jen 2 body za ní zůstala Maďarka
Judit Dani Árvayné z Budapešti také s 5 minutami. Pak následovaly výkony se 4 minutami,
kde se mezi další dvě Maďarky vklínil úspěšný
německý závodník Manfred Kehrer. Naše další
soutěžící – Ivana Havlíková, Radka Dalecká
a Kamila Nováková – podaly svůj stabilně dobrý
výkon ve skupině B.
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Rozhledy
Písemnosti fyzických osob.
Zadání na str. 3.
Opis německého textu. Nalistujte str. 5.
Informační zdroje z oblasti
prázdninových aktivit. Čtěte na str. 16.
Maďarských soutěžících bylo v Lipsku celkem 7, všechny převážně mladé. Vzhledem
k tomu, že na každou soutěž přijíždějí prakticky
vždy jiné, zajímala jsem se o to, „kde je stále
berou“. Na středních školách předmět těsnopis
jako povinný předmět sice také již není, ale
u některých odborných škol existuje dvouleté pomaturitní studium, kde se mu vyučuje. A tam také
získává nové stenografy maďarský parlament. To
u nás jsme – protože jsme vždy papežštější než
papež – těsnopis zlikvidovali úplně!
Ing. Ludmila Nováková

Mistrovství světa bez cestování
Poprvé před dvěma lety byla umožněna účast
na světovém šampionátu i mladým lidem, kteří si
chtěli ušetřit náročnou cestu do Říma. Za spolupráce ČR uspořádali organizátoři internetové kolo
desetiminutového opisu. Někteří nejúspěšnější
byli vyhlášeni přímo na místě, ostatní obdrželi
diplomy prostřednictvím zástupců svých zemí.
Římské vyhlášení výsledků se pro ČR stalo
asi neopakovatelným triumfem. V kategorii
žáků jsme obsadili pět prvních míst (Kinclová,
Černilovský, Procházková, Klaputová, Košulič),
mezi juniory dokonce šest (Hlaváč, Mikula, Hofmannová, Abrahamová, Konečný, Tichá). Všichni
jmenovaní byli slavnostnímu vyhlášení osobně
přítomni.

Do internetových soutěží se mezitím zapojují
Turci (jejich kvality nedávno v Hodoníně potvrdil
Emrah Kuyumcu) a stále více Němců a Rakušanů.
Získat diplom s dvouciferným umístěním či dokonce medaili tedy bude letos mnohem obtížnější.
Pro dva nejlepší v obou kategoriích organizátoři
světového mistrovství vyhlásili zvláštní cenu - přijedou-li do Vídně, vrátí jim zpět kongresové
poplatky, téměř 150 €!
Organizací letošního ročníku byli opět pověřeni Italové a Češi. Soutěž je dvoukolová
(bezplatný trénink, finále se startovným 125 Kč),
pravidla jsou k dispozici na www.intersteno.org,
www.interinfo.org, případně www.zav.cz.

časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci

Jaroslav Zaviačič

